Protokół Nr VI/III/10
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 29 grudnia 2010 roku
Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 10.00
w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej przy ul. Szkolnej 1.
Przewodnictwo obrad podjęła Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata
Ottenbreit.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła prawomocność obrad.
Stan radnych -15 (piętnastu), obecnych – 14 (czternastu )
Nieobecna radna Grażyna Jarema.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Uchwały są załącznikami do protokołu o numerach od 2 do17.
W posiedzeniu uczestniczyli również Wójt Gminy Jakub Bronowicki,
Skarbnik Gminy Maria Januszek, Kierownik referatu gospodarki komunalnej
i infrastruktury technicznej Sławomira Hermann, sołtysi wg. listy obecności
oraz zainteresowani mieszkańcy gminy.
Ad.1
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit poinformowała, że na wniosek
wójta gminy do porządku obrad wpłynęła jeszcze jedna uchwała w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020.
Przewodnicząca zaproponowała aby ten projekt uchwały został rozpatrzony w
punkcie 5 porządku obrad a kolejne punkty porządku przesuną się o jeden w dół.
W związku z tym porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącej.
3. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na 2010 rok.
4. Uchwała w sprawie budżetu gminy na 2011 rok.
5. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wisznia mała na lata 2011 -2020.
6. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku.
7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
w obrębie Krzyżanowice o nazwie ZMIANA MPZP OBRĘB
KRZYŻANOWICE.
8. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
w obrębie Psary o nazwie ZMIANA MPZP OBRĘB PSARY.
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9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
w obrębie Szymanów o nazwie ZMIANA MPZP OBRĘB
SZYMANÓW.
10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
w obrębie Kryniczno i Malin o nazwie ZMIANA MPZP KRYNICZNOPOŁUDNIE.
11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
w obrębie Rogoż.
12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
w obrębie Szewce.
13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
w obrębie Ozorowice.
14. Uchwała w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonegow obrębie Kryniczno o nazwie
ZMIANA MPZP POLIGON II.
15. Uchwała w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie Wysoki Kościół.
16. Uchwała w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
17. Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę
Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XXXVII/205/10 z dnia 28 kwietnia
2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Krzyżanowice – MPZP
OBRĘB KRZYŻANOWICE.
18. Uchwała w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
20. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
21. Zamknięcie obrad.
Następnie przewodnicząca poddała zaproponowany porządek obrad pod
głosowanie:
„za”-14, „przeciw”-0, „wstrzymał się”-0.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Ad.2

2

Głos zabrał Wójt Gminy Jakub Bronowicki informując o wydarzeniach,
w których brał udział od ostatniej sesji:
 14 grudnia negocjacje w sprawie ceny gruntu pod cmentarze
w Krynicznie i Wysokim Kościele (obie działki maja po ok.60
arów)
 14 grudnia –posiedzenie komisji budżetowej
 posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania, która opiniuje wnioski
o fundusze składane przez gminy w ramach projektu Leader. Nasza
gmina w tym naborze złożyła wniosek o dofinansowanie budowy
świetlicy w Mienicach,
 w Hali Stulecia we Wrocławiu odbyło się posiedzenie wójtów
i burmistrzów gmin, które należą do aglomeracji wrocławskiej.
Spotkanie miało na celu poznanie nowego grona włodarzy gmin
i zapoznanie się z ustawą „śmieciową”, którą zaprezentował
wiceminister ochrony środowiska.
 16 grudnia notarialnie upoważniłem pracowników Urzędu Gminy
( Panią Sławomirę Hermann oraz Pana Grzegorza Lisieckiego) do
zawierania w imieniu gminy aktów notarialnych
 tego samego dnia w Zespole Szkół w Krynicznie odbyło się
posiedzenie zespołu badającego ewaluację osiągnięć w szkole.
Efekty tej ewaluacji poznamy pod koniec stycznia i wtedy komisja
spraw społecznych Rady Gminy też będzie mogła się z tym
zapoznać.
 17 grudnia posiedzenie Komisji Spraw Społecznych.
 18 grudnia turniej szachów szybkich w Wiszni Małej
 zespół „Strzeszowianki” brał udział w prezentacji stołów
wigilijnych w Arkadach Wrocławskich. Te prezentacje odbywają
się cyklicznie dwa razy do roku, także na Wielkanoc
 20 grudnia spotkanie z dyrektorem Aeroklubu Wrocławskiego
w sprawie lotniska w Szymanowie, które ma stanowić alternatywę
dla małego ruchu lotniczego dla wrocławskich Starachowic. Jest
nim
także
zainteresowany
Marszałek
Województwa
Dolnośląskiego, bo my sami jako gmina nie bylibyśmy w stanie
udźwignąć tego tematu. Zwłaszcza, że Minister Rolnictwa nie
zgodził się na odrolnienie części gruntów przeznaczonych pod
lotnisko.
 21 grudnia opłatek w Komendzie Powiatowej Policji. Od nowego
roku na naszym terenie będzie pracowało dwóch dzielnicowych, a
nie jeden jak do tej pory.
 22 grudnia w Strzeszowie odbyły się jasełka i opłatek wigilijny
przygotowany przez dzieci szkolne i maluchy z punktu
przedszkolnego
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 spotkanie z dyrekcją Zespołu Szkół w Szewcach. Funkcjonowanie
szkoły bardzo utrudniły choroby pracowników. Te zajęcia w szkole,
które nie mogły się odbyć zostaną odpracowane.
 Zawarto akt notarialny dotyczący zakupu gruntu pod cmentarz
w Krynicznie
 28 grudnia spotkanie z dyrektorem przedsiębiorstwa WPO ALBA.
Omówiliśmy sprawy związane z wywozem i odbiorem śmieci,
w świetle zmieniającej się ustawy, podczas gdy to gmina będzie
właścicielem śmieci. Należy rozważyć jak ma wyglądać praca
związana z odbiorem śmieci. Czy gmina sama ma zająć się obsługą,
rozliczaniem, opłatami i ich egzekucją? Jeżeli tylko prawo dopuści
taką możliwość to chciałbym, żeby nadal prowadziła to firma
zewnętrzna wyłoniona w drodze przetargu do obsługi gospodarki
„śmieciowej”
 28 grudnia odbyło się także posiedzenie powiatowej komisji
porządku publicznego. Tematy referowali: Komendant Powiatowy
Policji, który w I kwartale nadchodzącego roku przedłoży
sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa naszej gminy oraz
Komendant Państwowej Straży Pożarnej- nas szczególnie interesuje
w tej chwili zagrożenie powodziowe. Został wprowadzony stan
alarmowy na rzece Widawie. Rzeka na razie mieści się w korycie,
jeżeli tylko spadnie poniżej stanu ostrzegawczego będziemy mogli
odwołać stan alarmowy.
Ad.3
Niniejszy projekt uchwały ma na celu uporządkowanie dochodów
i wydatków w zakresie ich realizacji na dzień przygotowania uchwały przez
Panią skarbnik- powiedział wójt J. Bronowicki. Skarbnik Maria Januszek
dodała, że materiały, które trafiły do radnych były zrealizowane w oparciu
o znane przepisy, ale 1grudnia zmieniło się rozporządzenie i w pkt B dochody
majątkowe był § 6207, a będzie 6208 i prosimy o zatwierdzenie tej wersji
poprawionego §.
Głos zabrał radny Tadeusz Wyrwas stwierdzając, że uchwała została
dostarczona już po posiedzeniu komisji i dobrze by było, żeby w przyszłości
materiały te trafiały do radnych wcześniej, aby umożliwić dyskusję.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit odczytała projekt
uchwały w sprawie zmian w planie budżetu gminy na 2010 rok. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr VI/III/9/10. Uchwała jest
załącznikiem nr 2 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.4
Głos zabrał wójt Jakub Bronowicki stwierdzając, że budżet jest
przygotowywany już „po nowemu”. Ustawa o finansach publicznych wymaga,
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aby plan budżetu był uchwalony w dwóch uchwałach. W niniejszej uchwale
mamy zapisy dotyczące tego jak inwestować i jak spłacać pożyczki i obligacje.
Regionalna Izba Obrachunkowa wydała uchwałę o pozytywnej opinii w sprawie
przedłożonej Wieloletniej Prognozie Finansowej z uwagami. Wójt Jakub
Bronowicki przytoczył te uwagi w całości. Projekt został poprawiony,
z uwzględnieniem uwag, które zostały do nas skierowane –poinformował wójt.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit odczytała projekt
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wisznia Mała na lata 2011 -2020. Uchwała została przyjęta przy trzech
głosach wstrzymujących i otrzymała nr VI/III/10/10. Uchwała jest
załącznikiem nr 3 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.5
Wójt Jakub Bronowicki poinformował, że Regionalna Izba
Obrachunkowa wydała opinię o projekcie uchwały budżetowej z uwagami.
Uwzględniono je w projekcie, który macie Państwo przed sobą. Szczegółowo
rozpisano to w załącznikach do uchwały. Odbyły się posiedzenia komisji Rady
Gminy na temat projektu budżetu na przyszły rok. Komisje nie wnosiły takich
uwag, które wymagałyby zmian projektu. Z racji tego, że mamy w projekcie
założony deficyt Regionalna Izba Obrachunkowa wydała też pozytywną opinię
o możliwości sfinansowania deficytu zawartego w uchwale budżetowej.
Radny Tadeusz Wyrwas powiedział, że jest tu bardzo wiele zmian, a radni
dostali je wczoraj i nie wszyscy zdążyli się z nimi zapoznać.
Wójt Jakub Bronowicki powiedział, że nie zmieniły się kwoty, a jedynie sposób
zapisu.
Radny Zdzisław Zdobylak powiedział, że w tym projekcie jest zapis,
który jest niefortunny dla gminy. Chodzi o budowę hali sportowej w Psarch.
Uważam, że dla budowy tej hali należy wybrać zupełnie inne miejsce położone
w centrum naszej gminy.
W odpowiedzi wójt Jakub Bronowicki stwierdził, że jest wola budowy tej
hali, ale nie jesteśmy w stanie wskazać roku, kiedy moglibyśmy rozpocząć tę
inwestycję. Mamy jednak ten zapis, bo jest szansa na dofinansowanie przez
Marszałka.
Radny Tadeusz Wyrwas stwierdził, że gdyby pojawiły się te środki to
trzeba mieć przygotowane jakieś alternatywne miejsce na budowę, gdyż to które
zabezpieczono jest nie do przyjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit odczytała projekt
uchwały w sprawie budżetu gminy na 2011 rok. Uchwała została przyjęta przy
jednym głosie wstrzymującym i otrzymała nr VI/III/11/10. Uchwała jest
załącznikiem nr 4 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.6
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Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Pani Joannie Boćko-Sornat
pełniącej obowiązki pełnomocnika wójta ds. uzależnień, która szczegółowo
zaznajomiła radnych z Gminnym Programem Profilaktyki Uzależnień na
przyszły rok. Poinformowała, że pieniądze na programy profilaktyczne
pozyskiwane są z udzielanych koncesji na sprzedaż alkoholu. W zależności od
tego, jaka jest to koncesja A,B lub C to jest w określonej wysokości. Na
realizację obecnego programu przyjęliśmy kwotę ponad 158 tyś. zł.
Dzieci większość swojego czasu spędzają w szkole, łatwiej je tam zebrać
i dlatego tam będziemy realizować programy profilaktyczne. Każda szkoła
realizuje swój Szkolny Program Profilaktyki. Programy te realizowane nie przez
nauczycieli, ale przez instruktorów z zewnątrz. Są to ludzie młodzi, posługujący
się językiem bliskim współczesnej młodzieży i w związku z tym łatwo
nawiązującymi kontakty.
Planujemy także, jak co roku prowadzenie zajęć wakacyjnych
w poszczególnych miejscowościach naszej gminy. Będą to zajęcia w formie
półkolonii dla dzieci w wieku powyżej 7 lat. Dzieci uczestniczą w nich
bezpłatnie, dostają poczęstunek w formie np. słodkiej bułki i napoju. Na koniec
każdego cyklu przyznajemy dzieciom skromne nagrody. Te półkolonie cieszą
się niesłabnącym zainteresowaniem, bo nie wszystkich rodziców stać na
wysłanie dziecka na jakiś dalszy wyjazd. Chłopcom z problemami
w zachowaniu proponujemy udział w szkółce piłkarskiej. Trener wprowadza
zasady przynależności do szkółki i wymaga ich respektowania.
Joanna Boćko-Sornat poinformowała o zasadach działania punktu
konsultacyjnego i możliwościach korzystania z istniejącej biblioteki i videoteki.
Radny Zdzisław Zdobylak zapytał czy to, co robi pełnomocnik jest oparte
na wzorcach opracowywanych przez psychologów, czy też jest to Pani
inwencja?
Joanna Boćko-Sornat odpowiedziała, że oczywiście są pewne działania,
które pełnomocnik jest zobowiązany podjąć, ale sposób, w jaki te działania
realizujemy zależy od nas. Składa się na to praca wielu specjalistów z różnych
dziedzin. Zaangażowani są w nią pracownicy ośrodka zdrowia, gminnego
ośrodka pomocy społecznej, psycholodzy, policjanci. Szczególny nacisk
kładziemy na pracę z rodziną osób uzależnionych. Mamy efekty, ale
jednostkowe. Terapia osób uzależnionych jest zarezerwowana dla poradni. My
możemy tylko informować, co zrobić żeby sobie pomóc. Chcielibyśmy
stworzyć na naszym terenie grupę AA, ale osoby, które mogłyby być
zainteresowane wstydzą się do nas przychodzić. Wolą pojechać do Wrocławia
czy Trzebnicy. My możemy zwrócić koszty dojazdu na terapię.
Sołtys Rogoża Stanisław Szczypkowski powiedział, że półkolonie dla
dzieci są bardzo dobrym pomysłem i dobrze byłoby je o kilka dni wydłużyć.
W odpowiedzi Pani pełnomocnik odpowiedziała, że poszczególne sołectwa
dysponują swoimi funduszami i mogą zdecydować o przeznaczeniu części
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środków np. na przedłużenie zajęć wakacyjnych dla dzieci. Tak było w tym roku
w Krynicznie i Mienicach.
Radny Tadeusz Czyż zapytał, kto wchodzi w skład Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pani Joanna Boćko-Sornat
poinformowała, że oprócz niej członkami komisji są pracownik socjalny Aldona
Konopacka, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Michalina
Szczepańska oraz Pan Andrzej Waszkiewicz dzielnicowy naszej gminy.
Omówiono także zasady wynagradzania członków komisji za udział
w posiedzeniach i ustalono, że kwota pozostanie na poziomie ubiegłego roku
tj. 145 zł dla przewodniczącego komisji oraz 130 zł dla poszczególnych
członków. Radni nie zgłosili propozycji zmian stawki.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit odczytała projekt
uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr VI/III/12/10. Uchwała
jest załącznikiem nr 5 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.7
Przewodnicząca Małgorzata Ottenbreit oddała głos Pani architekt Joannie
Mierzejewskiej, która raz na kadencję przedstawia Radzie Gminy analizę
aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich
zgodność z obowiązującym prawem. Mamy 7 pierwszych uchwał i 7 nowych
planów uchwalonych po długim opracowaniu. W tych planach zapisaliśmy, że w
odległości mniejszej niż 200 m. od terenów zabudowy mieszkaniowej nie
realizuje się takich inwestycji jak budowa urządzeń teleinformatycznych.
W naszej gminie obowiązują także ograniczenia wysokościowe, które zostały
podjęte w związku z ruchem lotniczym. Wprowadzona tzw.”megaustawa”
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych spowodowała
konieczność zmiany uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Zmiany planów będą opracowywane przy zastosowaniu tego
samego trybu, co i przy tworzeniu nowego planu. Jest to bardzo długa procedura
nie mówiąc już o samym opracowaniu planu. Ustawa ta wymusza na nas zmianę
załączników graficznych, które obejmują cały obszar objęty planem a nie tylko
jego fragment – powiedziała Joanna Mierzejewska.
Radny Tadeusz Wyrwas zapytał, co ze starszymi planami.
Architekt J. Mierzejewska odpowiedziała, że w tamtych planach nie ma
takich zapisów. Innych zapytań nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Gminy
rozpoczęła procedurę głosowania uchwał.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit odczytała projekt
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie
Krzyżanowice o nazwie ZMIANA MPZP OBRĘB KRZYŻANOWICE.
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Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr VI/III/13/10. Uchwała
jest załącznikiem nr 6 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.8
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit odczytała projekt
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Psary
o nazwie ZMIANA MPZP OBRĘB PSARY. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie i otrzymała nr VI/III/14/10. Uchwała jest załącznikiem nr 7 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.9
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit odczytała projekt
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie
Szymanów o nazwie ZMIANA MPZP OBRĘB SZYMANÓW. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr VI/III/15/10. Uchwała jest
załącznikiem nr 8 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.10
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit odczytała projekt
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Kryniczno
i Malin o nazwie ZMIANA MPZP KRYNICZNO-POŁUDNIE. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr VI/III/16/10. Uchwała jest
załącznikiem nr 9 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.11
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit odczytała projekt
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Rogoż.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr VI/III/17/10. Uchwała
jest załącznikiem nr 10 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.12
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit odczytała projekt
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Szewce.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr VI/III/18/10. Uchwała
jest załącznikiem nr 11 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.13
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Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit odczytała projekt
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie
Ozorowice. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr
VI/III/19/10. Uchwała jest załącznikiem nr 12 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Ad.14
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit odczytała projekt
uchwały w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały o przystąpieniu
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w obrębie Kryniczno o nazwie ZMIANA MPZP POLIGON II.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr VI/III/20/10. Uchwała
jest załącznikiem nr 13 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.15
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit odczytała projekt
uchwały w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w obrębie Wysoki Kościół. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie i otrzymała nr VI/III/21/10. Uchwała jest załącznikiem nr 14
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.16
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit poprosiła o zabranie głosu
arch. Joannę Mierzejewską. Poinformowała ona, że właściciele dużych terenów
w Krzyżanowicach za pośrednictwem Kancelarii Adwokackiej wezwali gminę
do usunięcia naruszenia prawa. Zapis miejscowego planu zagospodarowania dla
ich terenów nie umożliwia zabudowy mieszkaniowej. Nie uzyskaliśmy zgody
Ministra Rolnictwa na wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego. Inwestor
najpierw złożył wniosek o przeznaczenie tego terenu pod zabudowę
mieszkaniową, a później o park technologiczny, czyli tereny aktywności
gospodarczej. Daliśmy zapis, że jest to rezerwa pod park technologiczny, ze
względu na brak zgody na wyłączenie. Pozostawiliśmy zapis o zakazie
zabudowy inwentarskiej, gdyż duży obiekt hodowlany byłby tu blokadą dla
innych inwestycji. Można też w tym miejscu prowadzić zabudowę zagrodową.
Będziemy ten plan zmieniali, więc rozmowy z właścicielem możemy podjąć
ponownie. Plan powinien być zgodny ze Studium.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit odczytała projekt
uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr VI/III/22/10. Uchwała jest
załącznikiem nr 15 do protokołu z obrad Rady Gminy.
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Ad.17
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył projektu uchwały w sprawie
odpowiedzi na skargę wniesioną przez Wojewodę Dolnośląskiego do Sądu
Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Krzyżanowice.
Architekt Joanna Mierzejewska poinformowała, że służby wojewody mają
30 dni na zbadanie uchwał Rady Gminy, które będą publikowane. Jeżeli nie uda
się tego wykonać w terminie to wojewoda kieruje skargę na uchwałę do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Na etapie procesu uchwalania służby
wojewody nie zgłaszały uwag, ale po uchwaleniu uwagi były. Wszystkie te
zapisy, które zastosowano w tej uchwale były już wcześnie stosowane i nie były
zaskarżane, a od roku są. Po wejściu w życie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego jego zapisy nie były zgodne z zapisami ze
Studium, bo nie dla wszystkich terenów, na które wnioskowaliśmy dostaliśmy
zgodę Ministra na wyłączenie z produkcji rolnej. Służby wojewody
zakwestionowały także zapis w uchwale, który został wprowadzony dla
uniknięcia narażenia inwestorów na straty materialne wynikające ze
sporządzenia dokumentacji projektowej, zgodnej z wydaną decyzją o warunkach
zabudowy i przedstawienia jej zanim Urząd Gminy zdąży stwierdzić
wygaśnięcie wydanej decyzji. Miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego powinny być zgodne ze Studium, ale nie zawsze są, bo nie na
wszystkie tereny pozyskaliśmy zgody Ministra. Prosimy Państwa o oddalenie
skargi – powiedziała Joanna Mierzejewska.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit odczytała projekt
uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Rady Gminy Wisznia Mała nr
V/XXXVII/205/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie
Krzyżanowice – MPZP OBRĘB KRZYŻANOWICE. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr VI/III/23/10. Uchwała jest
załącznikiem nr 16 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.18
Radna Małgorzata Ottenbreit przedstawiła propozycję uchwały w sprawie
wynagrodzenia wójta gminy, składniki wynagrodzenia i ich wysokość
proponuje się pozostawić w niezmienionej wysokości
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit odczytała projekt
uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie i otrzymała nr VI/III/24/10. Uchwała jest załącznikiem nr 17
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.19
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Protokół Nr VI/II/10 z II sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia
13 grudnia 2010 roku przyjęto bez uwag.
Ad.20
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit oddała głos radnemu
Tadeuszowi Czyż, który zwrócił się z zapytaniem do wójta w sprawie udzielenia
informacji na temat gruntów zakupionych przez na cmentarze. Wójt Gminy
odpowiedział, że grunty zostały zakupione od właścicieli prywatnych po
przeprowadzeniu negocjacji cenowych. Obydwie działki mają po ok. 60 arów.
Chodziło o rozwiązanie problemu braku miejsca na pochówek w parafiach
Wysoki Kościół i Kryniczno. Na razie jest to tylko grunt, który może być
cmentarzem. Te nowe cmentarze byłyby cmentarzami komunalnymi.
Następnie radny Tadeusz Czyż złożył interpelację dotyczącą nie złożenia
przez gminę wniosku o dofinansowanie w ramach projektu pn.
”Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkoły
podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”.
Ad.21
Wobec wyczerpania się porządku obrad prowadząca sesję Małgorzata
Ottenbreit zakończyła obrady godzinie 13.15 słowami „ zamykam III sesję Rady
Gminy Wisznia Mała”.

Podpisała:

Protokołowała:
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